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 Forord
Denne håndboka på 160 sider med 500 fargebilder er satt sammen av utdrag fra fra 
forlagets hovedbok, Bok 1 Sikker bruk av løfteredskap, som både er en lærebok og 
oppslagsverk for både Modul 1.1. og Modul 2.3 for opplæring av kranførere. 

Håndboka egner seg til opplæring av både kranførere, anhukere og signalgivere, og 
til oppfriskning av kunnskaper for kranførere og annet personell, som tidligere har 
gjennomført opplæring innen løfteinnretninger og løfteredskap.

Håndboka omhandler de mest vanlig brukte løfteredskap i 
- bygg- og anlegg, 
- industri, 
- sjøfart, 
- offshore.

Boka har 14 øvingsoppgaver med tilsammen 84 spørsmål med flervalgsvar. 

NB! Nummerering av kapitler og avsnitt i denne håndboka er identisk med 
Bok 1. Sikker bruk av løfteredskap. Dette er gjort for å kunne “spore” hva som er tatt 
med som utdrag. 

NB! I de tilfeller hvor bokas anvisninger for bruk og kassering av løfteredskap 
avviker fra det som produsenter har angitt i sine bruksanvisninger, gjelder alltid 
produsentenes anvisninger.

Faglige spørsmål og henvendelser om håndboka kan gjøres til forlaget.
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1. Løfteinnretninger - 
 bruk og virkemåte

“Kran” er et vanlig ord å bruke for 
løfteinnretninger som kan forflytte last både 
horisontalt og vertikalt.

For å kunne dirigere kran med last på en trygg 
og sikker måte, er det nødvendig at signalgiver 
har kjennskap til ulike løfteinnretningers 
funksjon, virkemåte og bevegelser. 

Det er også viktig at anhuker / signalgiver er 
kjent med at løftekapasiteten til de fleste kraner 
varierer sterkt med arbeidsradius / utlegg.  

Dette må anhuker og signalgiver ta hensyn 
til ved vurdering av lastens vekt, anhuking 
og i den fortløpende kommunikasjonen med 
kranfører.

1.1 Inndeling av kraner / løfteredskap
De ulike typer løfteinnretninger samt 
løfteredskap inndeles i følgende grupper:

 G1 Mobilkraner
 G2 Tårnkraner
 G3 Portal-/svingkraner
 G4 Bro-/traverskraner
 G5 Offshorekraner
 G6 Flytekraner
 G7 Vinsjer / spill / elektrotaljer
 G8 Lastebilkraner
 G9 Kabelkraner
 G10 Hånddrevne kraner 
 G11 Løfteredskap / løst utstyr
 G20 Fastmontert hydraulisk kran
 

Kapittel 01Løfteinnretninger - bruk og virkemåte
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0185 HMS

0477 Risikovurdering_stopp

7595 FJS

7623 SJA

3. HMS, ulykker og ansvar
 

3.1 HMS - Helse, miljø og sikkerhet
HMS-begrepet omfatter helse, miljø og 
sikkerhet for alle arbeidsforhold og alle 
ansatte i en virksomhet.

Arbeidsmiljøloven presiserer at arbeidsgiver 
skal sørge for at det utføres systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan 
i virksomheten, og omhandler også en plikt for 
arbeidsgiver til å gjennomgå HMS-opplæring.

Da Internkontrollforskriften kom i 1992 ble 
HMS et styrende begrep for å unngå ulykker 
og skader, og fokuset er skjerpet ytterligere 
med de 6 nye Arbeidsmiljøforskriftene som 
erstattet 47 “gamle” forskrifter fra 2013.

3.2 Risikovurdering
Risikovurdering er “å være etterpåklok på 
forhånd”, og innbefatter i korte trekk å finne 
farlige situasjoner og farekilder, vurdere 
om risikoen er stor eller liten, hvilken 
sannsynlighet det er for at en hendelse skal 
inntreffe, hvilken konsekvens en hendelse 
vil medføre, og om det er mulig å redusere 
risikoen.

Risikovurdering er tiltak nummer én når det 
gjelder å skape gode arbeidsvilkår for å unngå 
skader. Arbeidsgiver pålegges gjennom både 
Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften å 
dokumentere risikovurdering skriftlig. 

3.6 FJS - Før Jobben Samtale
Før-jobben-samtale er en ikke dokumentert 
gjennomgang i forkant av en konkret 
arbeidsoppgave eller operasjon. 

Alle som er direkte involvert i operasjonen 
skal delta. Sjekklister kan benyttes i denne 
sammenhengen. I en før-jobben-samtale bør 
det alltid vurderes om det er behov for en SJA.

3.7 SJA - Sikker Jobb Analyse
Er en systematisk og dokumentert gjennom-
gang av alle risikoelementer i forkant av en 
konkret arbeidsoppgave eller løfteoperasjon, 
slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller 
redusere de identifiserte risikoelementene.
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ØVINGSOPPGAVE  NR. 3
HMS, ulykker og ansvar

Spørsmål nr. 3.1

Her er noen påstander om sikkerhet. Huk av for den eller de du mener er riktige.

      

Spørsmål nr. 3.2

Hva er vanlig forståelse av begrepet “å være etterpåklok på forhånd”?

Spørsmål nr. 3.3

Hva menes med RUH?

Spørsmål nr. 3.4

Hva menes med begrepet “direkte årsak til en arbeidsulykke”?
Huk av for den eller de eksemplene du mener er riktig.
   

a.  Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan stilles ansvarlig for en ulykke. 

b.  Det er bare arbeidsgiver alene som kan stilles ansvarlig for en ulykke.

c.  Dårlig planlegging er vanlig bakenforliggende årsak til ulykker.  

d.  For å unngå ulykker er det viktig med god “sikkerhetskultur”.  

a.  At sikker jobb analyse gjøres på forhånd.

b.  At risikovurdering gjennomføres før en arbeidsoperasjon igangsettes.

c.  At en erfaren arbeidskollega rådspørres på forhånd.

d.  At involvert personell snakker sammen på forhånd.

a.  Rapportering av uønsket hendelse eller nestenulykke.   

b.  Fortelle om en hendelse til en kollega.

c.  Revidere / endre en tidligere plan for utførelse av arbeid. 

d.  Rapportere årsaken til en hendelse.

a.  Ulykke som skyldes valg av feil type løfteredskap.

b.  Ulykke som skyldes manglende bruk av verneutstyr.

c.  Ulykke som skyldes feilvurdering av tyngdepunktet på en last.

d.  Ulykke som skyldes dårlig planlegging.
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§ 10-3. Arbeidsutstyr underlagt krav om   
 sertifisert sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til 
§10-2 skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring 
for følgende arbeidsutstyr:
- bro- og traverskraner, dersom bruken     
  medfører fare for skade på liv eller helse
- tårnkraner
- mobilkraner med større kapasitet enn 2 tm
- portalkraner
- kraner med større kapasitet enn 2 tm montert  
  på lastebil eller lastebilhenger
- løfte- og stablevogn for gods med      
  permanent førerplass på vognen
- masseforflyttingsmaskiner med større effekt   
  enn 15 kW (20,4 hk).

§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker 
får nødvendig opplæring på det spesifikke 
arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. 
Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets 
art og sikre at arbeidstakeren kan bruke 
arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. 
Det skal dokumenteres skriftlig hvilket 
arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som 
har gitt opplæringen og hvem som har fått 
opplæring.

§ 10-5. Informasjon til arbeidstakerne om   
 sikker bruk av arbeidsutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt 
nødvendig informasjon om sikker bruk av det 
arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes
til å arbeide med.

Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at 
arbeidstakerne får løpende informasjon om:
a) farer de er utsatt for ved å bruke arbeidsutstyret, 
blant annet farer ved uregelmessigheter som kan 
oppstå 

b) hvilke forholdsregler de erfaringsmessig må ta 
ved bruk av arbeidsutstyret.

c) farer som skyldes arbeidsutstyr i nærheten

d) farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i 
nærheten.

0730_Gravemaskin

10-4 Opplæring

5701_vinkelsliper
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Kuplex_out_of_balance_loads_NO_1

Kuplex_out_of_balance_loads_NO_2

6.4.1 Figur A viser lastens tyngdepunkt (TP) mellom loddlinjen og venstre     
 anhukingspunkt. 

Når lasten løftes i figur B, pendler lasten slik at tyngdpunktet blir liggende i 
loddlinjen under kroken. Arbeidsvinklene endres og venstre part får størst belastning.

6.4.2 Figur A viser lastens tyngdepunkt (TP) i en “tenkt linje” langs venstre part.  

Når lasten løftes i figur B, pendler lasten, og venstre part henger loddrett på samme 
linje som lastens tyngdepunkt. 

Dette medfører 100% usymmetrisk last, og venstre part må bære hele lastens vekt, 
mens den andre parten henger løs.

Kapittel 06Anhuking, tyngdepunkt, arbeidsvinkler og løftetabeller
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6.7  Løftetabell for fiberstropper
Produsenter av fiberstropper leverer disse med 
ulike løftekapasiteter og farger i samsvar med 
aktuelle standarder.
WLL og fargekoder for fiberstropper er angitt i 
standarden EN 1492-1-2.
Se kolonne 1 og 3 fra venstre side i tabellen.

6.7.1  Eksempel på bruk av løftetabell for    
 fiberstropper

Vekt på rør er 1000 kg.
Røret skal anhukes med dobbel snaring.

Hvilken tillatt arbeidslast (WLL) må stroppen 
minst være merket med, og hvilken farge har 
den samsvar med løftetabellen?

Svar:
1. Finn EN STROPP “Snaret” i tabellen
2. Velg en kapasitet som er på minst 1 tonn i       
    denne kolonnen. Du finner da 1,6 tonn. 
    Fargen på raden er grønn.
3. Gå til venstre på raden og les av den tillatte      
    arbeidslast (WLL), som stroppen må ha i 
    rett strekk for å løfte røret på 1 tonn.
Svar: WLL på stroppen  2 tonn
 Farge      Grønn

6.7.2  Oppgave 1 - Løftetabell Fiberstropper

Lastens vekt er:  6 tonn
Antal stropper:  2
Anhuking:   Rett
Arbeidsvinkel:  40°

Hvilken tillatt arbeidslast (WLL) må 
fiberstroppene minst være merket med, og 
hvilken farge?

Svar:
1. Finn kolonne for 2 stropper uten snaring og   
    arbeidsvinkel 0° - 45°.
2. Velg en kapasitet som er på minst 6 tonn.   
    Du finner da 7,0 tonn, og fargen er rød.
3. Gå til venstre i raden og les av den tillatte       
    arbeidslasten (WLL) som hver stropp må ha 
    for å kunne løfte lasten på 6 tonn.

Svar: WLL på hver stropp   5 tonn 
 Farge                 Rød

Tabell_fiber_2012-12

4.2.6 V.2

6.4.1_NO_2012

4.2.7. Oppgave 2 stropper

6.4.2_NO_2012

Kapittel 06Anhuking, tyngdepunkt, arbeidsvinkler og løftetabeller
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3876-17

2921-85

2921-34

3331 Koplingsløkker

0111 Krok-Fiber

7.5.4 Økning av anleggsdiameter
Dersom boltdiameteren på en sjakkel ikke 
er stor nok i forhold til anbefalinger fra den 
aktuelle produsent, kan denne økes ved å 
bruke en rørhylse av stål eller kunststoff.

Bildene viser standard buesjakkel hvor 
sjakkelboltens diameter er “bygget opp” med 
hylse i dreid kunststoff.

7.5.5 Oppdimensjonert sjakkelbolt med stålhylse
Bildet viser 2 like sjakler hvor den ene 
sjakkelbolten er oppdimensjonert ved hjelp av 
et stålrør som er kappet slik at det passer til 
sjakkelåpningen. 

7.5.6 Flere stropper i kroken.
Når det brukes flere stropper i samme krok, 
skal stroppene ikke ligge oppå hverandre.

For at kroken skal få belastning mest mulig i 
bunnen, og ikke på krokspiss, bør det helst 
ikke brukes mer enn to stropper i en krok. 

NB! Kombinasjonen kroker, fiberstropper 
og arbeidsvinkler må derfor vurderes nøye av 
anhuker før løfting gjennomføres.

Et alternativ kan være å samle flere stropper 
med f.eks en stor buesjakkel.

7.5.7 Koplingskomponenter for fiberstropper
I enkelte løfteredskap og til spesielle 
bruksområder kan fiberstropper med fordel 
erstatte f.eks. kjetting som det bærende 
element. 

Ved permanent kopling av fiber mot f.eks 
koplingsløkker av stål, må disse være spesielt 
utformet for bruk mot fiberstropper.

7.5.8 Spesialkroker for fiberstropper
Dersom det er behov for å bruke krok sammen 
med fiberstropper, leveres det nå spesielle 
kroker til dette formålet.

Krokene er laget slik at de plasseres direkte i 
stroppen uten bruk av koplingskomponenter.  

Krokene kan ha samme fargemerking og WLL 
som fiberstropper.

Kapittel 07Fiberstropper
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9.1.2 Strekkfasthet
Strekkfastheten på stropper er normalt 
180 kp/mm2 - 1770 N/mm2

På markedet leveres det imidlertid nå også 
ståltau med høyere strekkfasthet, f.eks 
200 kp/mm2 - 1960 N/mm2 .

Løftetabellen under har arbeidslast (WLL) i 
tonn basert på standarden EN 13414-1.

Ståltau med stålkjerne IWRC (blå kolonner) får 
større arbeidslast enn ståltau med fiberkjerne 
FC (hvite kolonner)

9.1.3 Minimum bøyediameter utenfor øyet
Lastens diameter skal være minst 
6 x ståltaudiameteren for å kunne belaste 
stroppen i samsvar med WLL i tabellen.

Bildet viser stropp brukt i U-form, med 
reduksjon i løftekapasitet når bøyediameteren i 
stroppepunktet blir mindre.

9.1.4 Minimum bøyediameter i øyet
I stroppens øye bør bøyediameter ikke være 
mindre enn 3 x diameteren på ståltauet.

8.1.3 Strekkfasthet

Tabell_ståltau_2012_12

8.3.3 Ståltau Bøyediameter
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10.4.1 Kapasitet på sjakler_1

10.4.1 Kapasitet på sjakler_2

10.4.1 Kapasitet på sjakler_3

12.4 Kapasitet på sjakler / bolter
12.4.1 Kapasitet på sjakler

Sjakler er konstruert for å oppta belastning på 
sjakkelbolten og i bunnen på bøylen. 

Når det brukes flere parter med vinkel bør 
buesjakkel velges.

Normalt vil sjakkelens WLL gjelde for toppvinkel 
mellom partene på inntil 120o 
(Arbeidsvinkel 60o)

Største arbeidsvinkel uten reduksjon av WLL 
kan imidlertid variere hos ulike produsenter, og 
det er viktig at produsentens bruksanvisning 
følges.

12.4.2 Belastningsretninger på sjakkel
Varierende arbeidsvinkel påfører sjakler 
varierende strekkbelastning, og det er viktig at 
det tas tilstrekkelig hensyn til dette under bruk.

Illustrasjonen viser riktig og feil bruk av 
D-sjakler i forbindelse med belastningsretning.

Sidebelastning av sjakler bør unngås, da dette 
normalt vil redusere kapasiteten, og dessuten 
være ugunstig for festet for sjakkelen.

Sidebelastning
Buesjakler er bedre egnet for sidebelastning 
enn D-sjakler, og produsenten av sjakkelen til 
venstre oppgir følgende reduksjoner av WLL.

Vinkel 0o    WLL = 100%
Vinkel 45o   WLL =   70%
Vinkel 90o  WLL =   50%
(Opplysningene er hentet fra produsentene 
Crosby og Van Beest):

12.4.3 Punktlast på sjakkelbolt 
Punktlast bør helst unngås, men hvis dette ikke 
er mulig kan følgende veiledning brukes.

Sjakkelbolt:
Punktlast på sjakkelbolt kan aksepteres dersom 
lasten er sentrert på bolten.

En jevn belastet bolt på 80% av 
sjakkelåpningen er imidlertid optimalt.

Bøyle:
Komponenter som koples til bøyle bør ha 
samme diameter som bøylen eller større.
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14.8 Klyper / kroker / beslag for løft av   
 forskaling

For løfting av forskalingssystemer utvikles det 
stadig nye og sikrere løftemetoder.

Det er imidlertid viktig å følge bruksanvisningen 
til det aktuelle utstyret, og være klar over at det 
bare må brukes til det forskalingssystemet det 
er konstruert for.

Viktig er det også å påse at selve forskalingen 
ikke har skader på stedet hvor klyper / beslag 
plasseres.

Bildene viser krankroker / klyper for løft av 
systemforskaling.

NB!  Arbeidsvinkel / kapasitet
Bruksanvisningen angir maksimal arbeidsvinkel 
på 2 parter, og denne må vanligvis ikke være 
større enn 30o.

Merking
Kroker / beslag skal være merket som 
annet løfteredskap med WLL, produsent og 
sporbarhetsmerke.

 

 
 2597_Løftebeslag

Når forskalingen er heist på plass, er det viktig 
at forskalingen sikres mot å velte før krokene 
demonteres.

NB!  Sakkyndig kontroll
Kroker / beslag er underlagt periodisk sakkyndig 
kontroll.

2671_Forskaling

2674_forskaling

2587_forskaling
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4026-58

2265_HMS

0004_Lagring

22.4 Ta imot last

SJEKKLISTE FOR
Å TA IMOT LAST

Pkt. Beskrivelse

1. Finn egnet sted for plassering av last.

2. Unngå å stå under last ved nedsenking av last.

3.
Vurder behov for understøttelse for last m.h.t.:
- stabilitet
- avhuking av løfteredskap for lasten

4. Kopl av lastkroker, og lukk sperrekrokene slik at 
de ikke huker seg fast.

5.
NB! Løfteredskap må aldri trekkes fram fra last 
ved hjelp av kran, da lasten lett kan velte, og  
løfteredskapet kan bli skadet.

6. Kopl sammen krokene, eller huk krokene i  
toppring / løkke for å unngå utsleng av partene.

 
 20413_Volvo CE

22.5 Løfteredskap etter bruk

SJEKKLISTE FOR
LØFTEREDSKAP ETTER BRUK

Pkt. Beskrivelse

1. Bring løfteredskap til egnet sted for oppbevaring.  
Ta hensyn til miljø som sollys, korrosjon etc.

2. Vedlikehold av løfteredskap er avhengig av type, 
materiale og bruksfrekvens.

3.
Evt. skadet løfteredskap tas ut av bruk, og 
leveres ansvarlig i bedriften for videre kontroll av 
sakkyndig virksomhet.

NB! Husk at sikkerheten ved løfteoperasjoner    
ikke er bedre enn det svakeste ledd. 

 Ta derfor godt vare på alt løfteredskap!

Sikkerhetsregler Kapittel 22
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Sikkerhetsregler

Kunnskap om løfteredskap, anhuking og signalgiving er sammen med fortløpende fokus på 
sikkerhet avgjørende for å unngå ulykker under løfteoperasjoner. 

“Hastverk” kan få katastrofale følger i forbindelse med bruk av arbeidsutstyr! .....Så derfor..
STOPP, TENK og VURDER RISIKO !

0477_Risikovurdering_Sto

Kapittel 22




